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Prorektor
For utdanning

Dato

Referanse

29.03.2017

2017/1690/BK/jbg

Møtereferat
Til
stede:

Arbeidsgiver:
Prorektor Berit Kjeldstad, avd.direktørene Jenny Bremer og Gro I.K. Dæhlin, og fung.
biblioteksjef Rune Brandshaug.
Arbeidstakerorganisasjonene:
Almuth Gastinger (Unio - Forskerforbundet)
Vigdis Rønningen og Hild Melgård (YS – Parat)
Olve Hølaas og Gøril Aas Jordahl (LO - NTL)
Sekretær:
Janne Beate Gjengaar (UB)

Forfall:

Avd.dir. Knut Veium. Kjersti Møller og Anja van de Wiel (Unio – Forskerforbundet).
Simen Fraser (LO – NTL). Magnus Solum/Sara Røddesnes (YS –
Bibliotekarforbundet). Kjerstin Tobiassen (Akademikerne – Samfunnsviterne).
Eva Halland Dahl (LHVO UB) og Synnøve Sterten (vara LHVO Avdelinger for
utdanning og studier).

Kopi:

Gjelder:

Møte i LOSAM for Bibliotek og utdanning (Losam BU)

Møtetid:

22.03.17 kl. 12.00 – 13.00

Signatur:

BK/jbg

Møtested:

Møterom 201, Hovedbygget

Det var ingen kommentarer til innkallingen. Referat fra møtet 27.02.17 ble godkjent.
Saksliste:
Sak 15/17: Ventilasjon i Hovedbygget, Gløshaugen. Orientering v/ sjefing. Geir Nilsen
Sakspapir: Kort status om ventilasjon 2. etg. i Hovedbygget.
Det er 21 ventilasjonsanlegg i HB pr. d.d. Hovedanlegget er fra byggeåret. Det er vanskelig å få
eksakte målinger pga. utforming av lufteventilene i rommene. CO2 kan måles ved hjelp av
«sniffere». Der det er foretatt målinger, er det akseptable verdier. Tabell som viser romnr., bruk,
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Janne Beate Gjengaar
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All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 av 2

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Dato

Referanse

29.03.2017

2017/1690/BK/jbg

avtrekk m.m. sendes sekretæren som videreformidler til Losam. Geir Nilsen kommer tilbake i Losam
dersom det er behov for å utdype tallene ytterligere.
Sak 16/17: Status omorganisering UB (informasjon/drøfting) v/fung. biblioteksjef Rune
Brandshaug.
Sakspapir: Notat av 06.03.17.
Fung. biblioteksjef og seksjonssjefene har nå samtaler med alle tilsatte ved UB i forbindelse med den
forestående innplasseringen. Tilsatte ved tidl. biblioteket ved Hist skal innplasseres først. For hele
organisasjonen vurderes nødvendige endringer ut fra UBs behov, ledige stillinger og egne ønsker.
Iflg. fagforeningene er uroen mindre nå. Det har vært møter mellom de tilsatte og ledelsen der de
tilsatte har kommet med innspill og gitt uttrykk for at de er spente på utfallet av prosessen, særlig
gjelder dette tilsatte ved x-HiST.
Iflg. Brandshaug skal det være et personalseminar i juni der ulike forhold rundt strategi,
prioriteringer, arbeidsmåter m.m. vil bli tatt opp. Arbeidsgiver viste til at det vil bli andre
utfordringer i kommende år i forbindelse med den planlagte flytting av Rotvoll-miljøet til
Kalvskinnet og teknologimiljøet til Gløshaugen noe som også påvirker bibliotekene.
Prorektor viste til at UB som en del av utdanningsområdet, også vil få krav om effektivisering innen
administrative stillinger. Noen stillinger er i effektiviseringssammenheng definert som faglige eller
tekniske stillinger og er ikke omfattet. Losam ønsker informasjon om hvilke stillingskategorier de
ulike stillinger ved UB inngår i når innplasseringen er ferdig.
Arbeidstakersiden etterspurte hvordan tidligere nedbemanning ved UB sees i sammenheng med
effektiviseringskravet. Iflg. prorektor er telledato 1. januar 2016 slik at tidligere nedbemanninger
ikke har vesentlig betydning nå. Men ledelsen er oppmerksom på forholdet og vet at mange tilsatte
ved UB også har sluttet etter at tilsettingsstoppen ble innført. Det foregår nå en diskusjon rundt
tallgrunnlaget for å nå effektiviseringskravet innen 2019.
Sak 17/17: Eventuelt
a) Representasjon i Losam. Hovedorganisasjonene er i ferd med å gjennomføre årsmøter, valg
m.m. og får en snarlig mail med beskjed om å oppnevne representanter i tråd med NTNUs
Tilpasningavtale til Hovedavtalen. Losam diskuterte sammensetning og representasjon fra
både arbeids- og arbeidstakersiden.
b) Nytt navn på Losam utdanning. Organisasjonsdirektøren har ansvar for navneendringer på
alle tre Losam-områdene i Fellesadm. Alle tre har fått nye navn etter fusjonen ved årsskiftet
og er i tråd med de nye hovedverneområdene. Losam utdanning har nå fått navnet Losam
bibliotek og utdanning (Losam BU).

